
Uitslagen enquêtes… 
Alle ouders die meededen aan het invullen 
van de tevredenheidsenquête wil ik hartelijk 
bedanken. Nog meer wil ik u bedanken voor 
de manier waarop u het hebt ingevuld. U 
scoort gemiddeld een 8. Dat is voor ons als 
team iets om stil van te worden. De leer-
lingen van groep 5 t/m 8 hebben een leer-
ling-tevredenheidsenquête ingevuld. Zij sco-
ren gemiddeld nóg hoger: 8,3! Ik begrijp dat 
wel, want zij zijn het die dagelijks met ons 

omgaan...  Binnenkort komt er nog een 
uitslag van de enquête die de leerkrachten 
hebben ingevuld. Daarna gaan we ons als 
team hierop bezinnen. Wat vertelt de uitslag 
ons? Waar zien we kansen en ontwikkelmo-
gelijkheden? U hoort dat t.z.t. weer van mij. 
 

Nieuw personeel… 
Vorige week vonden er proeflessen plaats. 
We hebben vier nieuwe juffen kunnen be-
noemen voor na de zomervakantie. Juf 
Kroon en juf Vuik allebei voor drie dagen in 
de middenbouw, juf Daniëlle de Visser voor 
de kleuters i.v.m. het vertrek van juf Mar-
leen, en Mari-Lynn Veldhuisen als onderwijs-
assistente. We willen hen vanaf deze plaats 
alvast een hartelijk welkom toeroepen op 
onze school in de parel van de Bomme-
lerwaard. Wat is het bijzonder fijn dat we in 
deze tijd van schaarste toch nieuwe mensen 
mogen begroeten. Zij kwamen alle vier 
d.m.v. positieve mond-op-mond-reclame 
over onze school hierheen. Het lijkt mij ook 
heerlijk om als juf op zo’n gemoedelijk 
dorpsschooltje achter de Waal te mogen 
werken.  
 

Koningsspelen… 
We gaan het toch doen. Onze kinderen heb-
ben best veel dingen moeten missen door de 
corona. De koningsspelen gaan D.V. 23 april 
gewoon door! Wel in een gewijzigde vorm en 
met inachtneming van de maatregelen. U 
kreeg vorige week een nieuwsbrief hierover 
van juf Geeke. Leuk! 
 

Cito-scores… 
De Cito-opbrengsten van alle groepen heb-
ben we in kaart gebracht en geanalyseerd. 
Wij zijn erover verwonderd dat we zulke 
goede resultaten hebben. Wij waren best 
een beetje bezorgd dat de lockdown invloed 
heeft gehad op de resultaten, maar het om-
gekeerde bleek waar. Er is gemiddeld geno-
men goed gepresteerd. U heeft dat waar-
schijnlijk tijdens de 10 minutengesprekken al 
teruggekregen. Natuurlijk zijn er individuele 
leerlingen waarbij we juist een terugval zien. 
Generaal gesproken gingen we goed vooruit. 
Dat is een compliment waard voor al die va-
ders en moeders die zo ijverig hun          

kind(eren) begeleidden tijdens de thuiswerkpe-
riode. Het vertelt ook iets over de kwaliteit van 
het lespakket en de begeleiding door de leer-
krachten. 
 

EDI… 
Dat is de afkorting voor onze wijze van instruc-
tie geven aan leerlingen. Effectieve Directe In-
structie. Voor de liefhebbers wellicht interes-
sant om eens op te googlen. Afgelopen donder-
dag kwam er een externe schoolbegeleider de 
klassen bezoeken tijdens een instructiemo-
ment. Vervolgens is dat met elke leerkracht 
nabesproken. Hiermee willen we onze kwaliteit 
juist op didactiek (uitlegvaardigheid) vergro-
ten. Hoe beter wij daartoe in staat zijn, hoe 
beter onze kinderen de lesstof begrijpen. 
 

Trouwerij… 
Donderdag 22 april komen juf Marleen en haar 
man op school hun bruiloft vieren. De kinderen 
kunnen de nachtjes aftellen. Fijne dag, juf! 
 

Juf Kraijenoord… 
Volgende week maandag is deze juf 12,5 jaar 
werkzaam bij het onderwijs en op onze school. 
Proficiat en we wensen u nog vele jaren toe. 
 

Afscheid… 
Dhr. Van Kranenburg nam 1 april jl. afscheid 
van stichting ‘De Planthof’ en dus ook van onze 
school. We hebben lekker gedineerd, maar het 
deed toch wel pijn. We hadden een hele goede 
verstandhouding en een professionele werkver-
houding. Dat gaat hij missen, maar ik ook. 
Dhr. Van Kranenburg heeft 5 jaar als directeur-
bestuurder zijn werk met vreugde mogen doen. 
De herinnering blijft. Wij wensen hem namens 
alle kinderen Gods zegen toe voor de toe-
komst. Hij krijgt nu meer tijd voor zijn klein-
kinderen, en dat gunnen we hem van harte! 
Verder gaat hij zich richten op zijn mediation-
praktijk. Per 1 juni hoopt zijn opvolger dhr. J. 
Witvliet aan de slag te gaan. Tot die tijd is mij 
gevraagd om wat honneurs waar te nemen. Ik 
zal dus weleens afwezig zijn om in Leerbroek 
en Poederoijen werkzaamheden te verrichten. 
Ik heb nu 2 maanden de tijd om in die scholen 
mijn stempeltje te drukken.  
 

Zaaitafels… 
Verschillende groepen zijn bezig met zaaien. 
Het oogsten moet nog volgen, maar er staan 
prachtige zaaitafels, ook buiten. Mooi om je 
met de kinderen te verwonderen over het voor-
jaar en over alles wat groeit en bloeit. 
 

Verkeersexamen… 
Aanstaande woensdag is het zover. Groep 7 
krijgt een theoretisch en een praktisch ver-
keersexamen. Dat wordt een parcours fietsen 
in Zaltbommel. Erg spannend hoor. Jongelui, 
zet ’m op en vergeet niet je hand uit te steken. 
 

Vriendelijke groet, Meester Roest 
 

Nieuwsbrief 
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